
 

 

 
 

 
SINTEZA  

lucrărilor Comisiei  
din ziua de 09.09.1998 

 
 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 09.09.1998, având ca ordine de zi, următoarele: 
  1. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
           2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, 3 absenţi. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Comisiei - 
deputat Iuliu Vida. 
  Comisia şi-a desfăşurat lucrările în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
  Au participat ca invitaţi pentru susţinerea propunerilor legislative 
enunţate la punctul 1, domnii: 
  - Ioan Mureşan - ministrul reformei 
  - Ştefan Mamulea - director în M.R. 
  - Ion Parpală - director FPS 
  La primul punct al ordinei de zi, au fost dezbătute spre adoptare 
următoarele secţiuni ale capitolului II: 
  - Simplificarea procedurilor administrative; 
  - Accesul la active din sectorul de stat; 
  - Accesul la achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii; 
  - Servicii de informare, asistenţă şi consultanţă; 
  - Pregătirea profesională şi managerială. 
  In vederea elucidării unor probleme legate de activitatea de export, 
cercetare şi pregătire profesională, la următoarea şedinţă a Comisiei, vor fi 
invitaţi specialişti din Ministerul Industriilor şi Comerţului, Ministerul 
Cercetării, OSIM, Asociaţia importatorilor şi exportatorilor, ROMEXPO şi 
Camera de Comerţ, Ministerul Reformei şi Consiliul pentru Reformă. 
  La punctul 2 al ordinei de zi, preşedintele Comisiei a informat pe 
cei prezenţi asupra proiectelor de lege sosite spre dezbatere şi adoptare precum 
şi retragerea, de către Guvern, a proiectului de Lege privind zonele 
defavorizate, proiect dezbătut şi adoptat de Comisie, Raportul fiind înaintat spre 
dezbatere în plen. 
  Deoarece timpul necesar dezbaterii proiectului de Lege privind 
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii - care are ca bază 
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propunerile legislative ale grupurilor parlamentare PDSR, UDMR, PNŢCD, este 
insuficient numai în şedinţa săptămânală a Comisiei, cu unanimitate de voturi s-
a hotărât să se solicite Biroului Permanent şi Plenului Camerei aprobarea ca în 
zilele de 15, 16, 17 sept. a.c. deputaţii să lucreze în Comisie. 
  Din totalul de 28 deputaţi, membrii ai Comisiei au absentat 3: 
Sorin Dimitriu, Mircea Negrău şi Florin Tudose - membrii PNŢCD. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
            Iuliu Vida   SECRETAR, 
     Mihai Grigoriu 
                     Experţi: 
              Elena Tudor 
                Ştefan Condeescu 
 
 


